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UCHWAŁA Nr 418/XLIII/10 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Batalionów Chłopskich II” w Ciechanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 w 
zwiņzku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) Rada Miasta 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale nr 394/XLI/09 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Batalionów Chłop-
skich II” w Ciechanowie w załņczniku nr 2 do 
uchwały stanowiņcym wykaz uwag wniesionych 
do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu 

zmiany miejscego planu zagospodarowania prze-
strzennego wprowadza siň zapisy: 

- w kolumnie nr 9 „-” 

- w kolumnie nr 10 „uwaga nieuwzglňdniona”. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały 
czyni siň Prezydenta Miasta Ciechanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczņcy Rady Miasta: 
Tomasz Grembowicz 
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UCHWAŁA Nr XXXV/36/2009 

RADY GMINY JEDLIŃSK 

z dnia 3 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwiņzku z art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wpro-
wadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy JedliŊsk uchwala, 
co nastňpuje; 

§ 1.1. Ustala siň dochody w łņcznej kwocie 
44.327.760,10zł, z tego: 

a) bieŐņce w kwocie 32.366.010,00zł, 

b) majņtkowe w kwocie 11.961.750,10zł. 

zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ 
nr 1. 

Dochody zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu 
administracji rzņdowej i innych zadaŊ zleconych 
gminie odrňbnymi ustawami w kwocie 
5.209.096,00zł. 

2. Ustala siň wydatki w łņcznej kwocie 
47.613.012,66zł, z tego: 

a) bieŐņce w kwocie 24.942.721,00zł, 

b) majņtkowe w kwocie 22.670.291,66zł, 

zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ 
nr 2. 

Wydatki zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu ad-
ministracji rzņdowej i innych zadaŊ zleconych 
gminie odrňbnymi ustawami w kwocie 
5.209.096,00zł. 


